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Så här användes dina
skattepengar förra året

ENS DAG
JORDGUBB
28-29 JUNI 2019 | VARA

Den kommunala skatten i Vara kommun är 21,77 kronor per intjänad 100-lapp.
Så här fördelades skatten i de olika kommunala verksamheterna.
Politisk verksamhet 		
Äldre och funktionsnedsatta
Fritidsverksamhet
Förskola och skolbarnomsorg

2 kronor
36 kronor
2 kronor
13 kronor

Individ- och familjeomsorg
Infrastruktur, skydd m.m.
Kulturverksamhet
		
Utbildning
			

8 kronor
5 kronor
3 kronor
31 kronor

ERIC SAADE
30 JUNI
29 JUNI

www.jordgubbensdag.se
facebook.com/jordgubbensdag
I samverkan med det lokala närings- och föreningslivet

Årsredovsining 2018
Mer om kommunens verksamhet och ekonomi kan du
läsa om i årsredovisningen 2018.

Du hittar den på vara.se

Bild/illustration: Tess Johansson

Vuxna på stan

Läsfrämjande och kulturarv
- KLUB Vara

En trevlig kväll samtidigt som du gör stor
nytta för våra ungdomar!

Stärk din verksamhet med
film och sociala medier

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar
behöver ibland bara någon vuxen att prata med – någon annan än deras lärare, förälder eller
någon myndighetsperson.
Därför söker vi nu dig, över 25 år, som vill engagera dig ideellt genom att
nattvandra!
Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet
bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger
också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.
Att nattvandra är ett enkelt sätt att bidra med viktigt stöd för våra unga. Det skapar en social
trygghet och handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna eller kanske plåstra
om.

Den 1 maj är du välkomna till en inspirationsworkshop som hjälper er att nå ut till fler. Du får en introduktion till hur ditt företag skapar
en digital närvaro och syns bättre för både trogna och nya följare. Utnyttja de sociala kanaler där era målgrupper finns och skapa
ytterligare intresse med film; mediet med störst genomslagskraft på internet.
Du får handfasta tips och exempel på hur ni kan bygga upp ett flöde av innehåll som stärker anknytningen mellan ditt företag och de ni
vill nå. Ni kommer också själva att få prova på att göra en intresseväckande film med mobiltelefonen.

23 april släpptes boken Hummel, som utspelar sig i och kring Vara.
Det är en helt ny del i serien Kiras och Luppes Bestiarium som utgår från Skaraborgs
kulturarvsmiljöer.

Det blir en kul och kunskapshöjande kväll, hoppas vi ses!

ANMÄL DIG PÅ VARA.SE

Vill du vara med?
Mer information och anmälan på vara.se
När? Den 21 maj 2019, kl. 18.30–20.30.
Var? Kulturhuset i Grästorp.
För vem/vilka? Företagare i Vara, Essunga
och Grästorp.
Varför? För att tillsammans stärka kompetensen
kring framgångsrik kommunikation.
Kostnad? 400 kronor.

Workshopen leds av Amanda
Termén, vd och strategisk kommunikationskonsult på Språng Kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet som näringslivsreporter på TV4
och arbetar dagligen med att hjälpa
organisationer nå ut längre med sitt goda arbete, antingen genom att skapa intressant innehåll för dem eller
utbilda dem i att göra det själva. Mer info på
sprangkommunikation.se/utbildning.

Boken ingår i ett läsfrämjandeprojekt som
riktar sig till årkurs 3.
Läs mer om projektet på vara.se

Vara kommun och PEAB utreder möjligheterna för ett hotell i Vara
Vara kommuns tillväxt- och utvecklingsarbete är inne i en intensiv och expansiv period. Satsningarna på att skapa ett bildnings- och kulturkluster i kvarteret Sprinten i Vara – omfattande
Vara konserthus, Lagmansgymnasiet och Academy of Music and Business, AMB – ger nu fler
ringar på vattnet.
PEAB har stått som entreprenör i utvecklingen av kvarteret Sprinten sedan 2002 med Vara Konserthus som första projekt och
har nu tillsammans med Vara kommun skrivit under ett så kallat intentionsavtal. Ett avtal som godkändes av kommunfullmäktige
på senaste sammanträdet i mars. Avtalet innebär att Vara kommun och PEAB gemensamt ska utreda förutsättningarna för:
• ett hotell med ett 50-tal rum och med utvecklingspotential
• en möjlighet att skapa bostäder för studerande
•en utveckling av ytterligare utbildningsverksamhet inom området
För att ta reda på förutsättningarna kommer ett projekt i fyra olika faser startas:
1. Utrednings- och programfas. Här ska omfattning, innehåll, samarbetspartners, hotellkoncept och finansiering utredas. Här
kommer frågan att besvaras vem som ska äga byggnaden och vem som ska drifta hotellet. Efter denna fas kommer det att beslutas om projektet ska gå vidare eller inte.
2. Projekteringsfas. Projekteringsfasen leder fram till systemhandling och bygglov. Projektet kalkyleras varefter finansiering, framtida samarbetspartner och hyresgäster knyts till projektet.
2. Uppförandefas/Byggfas. Projektet uppförs utifrån projektering och upphandling.
3. Förvaltningsfas. Denna fas förbereds ingående under hela processen. Innehåller en tydlig inriktning på att utveckla projektet,
men även hela det befintliga bildnings- och kulturklustret.
Kommunens åtagande är att tillsammans med Peab genomföra en utrednings- och programfas. Dessa kostnader kommer att
belasta byggprojektet om det blir så att projektet startar. Om projektet inte startar delar Peab och kommunen på utredningskostnaden. Kommunen tar inget ansvar för byggnation, ägande eller driftsansvar genom detta avtal.
Läs mer om satsningarna i kvarteret Sprinten på www.vara.se

Ska du bygga nytt uterum
eller gäststuga?
Har du funderingar att bygga till ditt hus, glasa in
ditt uterum, bygga gäststuga, bygga en altan eller
någon annan åtgärd som kräver en bygglov och/
eller startbesked från kommunen?
Då är det dags att skicka in din ansökan med tillhörande ritningar till oss. På kommunens hemsida finns
ansökningsblanketter och information.
Du är välkommen att kontakta någon av
oss bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer för
rådgivning.

För att bli nominerad behöver personen vara 13 år eller yngre och
vara bosatt i Vara kommun. Personen ska ha stått för en hjälteinsats
eller en god gärning för någon i samhället.
Både barn och vuxna kan nominera hjältar. Sista dag att lämna in din
nominering är den 7 juni. Nominering lämnas in på ett av tre sätt:
• Mejl till torsbo@vara.se skriv Årets jordgubbshjälte i ämnesraden
• Brev till Torsbo Fritidsgård, Smedjegatan 19, 534 31 Vara
• Lapp till Torsbo Fritidsgård
En jordgubbshjälte är en vardagshjälte. Det är
någon som gjort en god gärning, någon som står
upp för andra och är hjälpsam. Känner du en sådan person? Då tycker vi att du ska nominera den
personen till Årets Jordgubbshjälte.

En jury bestående av Jordgubbskommittén samt ungdomar från
Torsbo Fritidsgård kommer att utse vinnaren bland åtta utvalda
nomineringar. De åtta utvalda måste vara på plats under Jordgubbens
dag i Vara den 30 juni. Samtliga åtta nominerade kommer att få gå
upp på scen och ta emot ett diplom när Årets Jordgubbshjälte ska
koras.

Invånarträffar
Under 2019 och 2020 genomför vi invånarträffar på alla större orter i Vara kommun.
Syftet är att träffa invånarna och berätta vad som
är på gång i kommunen i allmänhet och på den
aktuella orten i synnerhet. Det blir minimässa där
du kan ställa frågor om allt som rör kommunens
verksamheter.
Nästa träff hålls i 22 maj för dig som bor i
Vedum med omnejd.
En inbjudan kommer i brevlådan.
Mer information och anmälan på vara.se.

Ansvarig utgivare: Gabriela Bosnjakovic, tel: 0512-319 20, e-post: gabriela.bosnjakovic@vara.se Redaktör: Anton Frank, tel: 0512-310 19, e-post: anton.frank@vara.se Växel/reception: 0512-310 00
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Det här händer i Vara kommun
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER ETC.
OBS! Fullständig information - förköp, anmälan med mer hittar du på
www.visitvara.se och www.varakonserthus.se

APRIL
FREDAG 26
LÖRDAG 27
LÖR-SÖN 27-28
		
		
MÅNDAG 29
TISDAG 30
TISDAG 30
TISDAG 30
TISDAG 30

After work, Lumber & Karle.
Konstutställning. Madeleine och Camilla Pyk. Vara Bibliotek.
Teaterpuben i Larv - ”Kärringsprat och radionytt” från Larv. Lör kl.
18.00, sön kl. 15.00 och 18.00.
Biljetter bokas hos Hasse Lundmark 0705429977.
Dansen dag. Vara konserthus, kl. 19.00.
Valborgsmässofirande, Levene badsjö, kl. 18.00
Valborgsmässofirande i Amandas hus, Helås. Kl. 18.00
Valborgsmässofirande i Badhusparken, Vara, kl. 19.00
Valborgsmässofirande vid Öttums bygdegård, kl. 20.00

MAJ

							

Vem eller vilka tycker du har arbetat för att öka hälsan hos invånarna i Vara
kommun? Folkhälsorådet delar årligen ut ett folkhälsopris. Avsikten är att
uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar
med att öka hälsan hos invånarna i kommunen.
Den/de:
Uppge vem som står bakom ansökan och syftet
a ska skapa en ökad hälsa för mer än en person
och målet med insatsen/verksamheten. Ansökan
a har en idé som kan spridas vidare
eller förslag på mottagare skall vara folkhälsoråa ska främja goda livsvillkor och hälsosamma levdet tillhanda senast den 2 maj. Ledamöterna i
nadsvanor
Folkhälsorådet kan även själva nominera kandia har en anknytning till Vara kommun
dater. Priset delas ut av folkhälsorådet den 6 juni
i samband med nationaldagsfirandet.
Nominering skickas via mejl till: folkhalsa@vara.se eller till
Emma Hevelius, Folkhälsostrateg
Vara kommun
534 81 Vara

ONSDAG 1
TORSDAG 2
		
TORSDAG 2
		
LÖRDAG 4
LÖR-SÖN 4-5
SÖNDAG 5
		
SÖNDAG 5
SÖNDAG 5
		
MÅNDAG 6
		
ONSDAG 8
FREDAG 10
FREDAG 10
		
LÖRDAG 18
LÖRDAG 18
LÖRDAG 25
SÖNDAG 26
		
SÖNDAG 26
		
TISDAG 28
TORS-LÖR 30,31,1

1:a Majloppet MTB. (www.kvanumsif.nu) Oltorp i Kvänum.
Din jävla fegis. Humor med Björn A. Ling och Johan Östling.
Vara konserthus, kl. 19.00.
Efterrätten. Eftermiddagsföreläsningar på Vara bibliotek.
Gunilla Larsson – ”Zonterapi – öka ditt välbefinnande”. Kl. 14.30.
Magnus Carlsson. Vara konserthus, kl. 19.00.
Mathantverkssafari. Mer info på mathantverkssafari.se
Musikteater med Maja Gräddnos och Pelle Svanslös (fr. 3 år).
Vara konserthus. Kl. 13.00 och 16.00.
”Ikväll damernas”. Fiol- och pianoafton. Tråvads kyrka, kl. 18.00.
Kärringsprat och radionytt” från Larv. Edsvära bygdegård, kl. 15.00
Biljetter bokas hos Hasse Lundmark 0705429977.
Föreläsning med Vladislav Savic - Nationalismens framfart.
Vara folkhögskola, kl. 18.00.
Rigmor Gustafsson. Vara konserthus, kl. 19.30.
Familjegrillkväll. Öttums bygdegård, kl. 18.00.		
Göteborgs symfoniker. Schumanns ödesverk med Isabelle Faust.
Vara konserthus, kl. 19.00
Vårmarknad i Vara. 09.00-15.00.
Torsson. Vara konserthus, kl. 19.00.
Nordic Clarinet Trio. Vara konserthus, kl. 19.00.
Mors dag-frukost. Levene gamla prästgård.
09.00-11.30. Kontakt Yvonne Fahlgren070-6072206
Fira mor på slottet, Bjertorp slott. 13.00-15.00.
Mejla info@bjertorpslott.se eller ring 0512-300500 om du vill boka.
Kulturskolans vårfestival, kl. 17.00-19.00, Badhusparken Vara.
Loppmarknad i Hantverkarhuset i Östra Bitterna. 10.00-17.00 alla dagarna

Afrikansk svinpest sprider sig

JUNI
LÖRDAG 1
TORSDAG 6
		
TORSDAG 6
FREDAG 7
		
SÖNDAG 9
		
LÖRDAG 15

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som
drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset
som orsakar sjukdomen är mycket
motståndskraftigt och överlever länge
i miljön och i kött från infekterade djur,
även om köttet varit fryst. Det smittar
inte till människa, men om matrester
som innehåller virus ges till grisar eller
hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

Levenedagen i Stora Levene. Kl. 10.00-15.00.
Nationaldagsfirande med stipendie- och prisutdelningar, musik med
mera. Lumber & Karle, Kvänum. Kl. 11.00.
Nationaldagsfirande vid lekparken i Helås, kl. 09.00.
Nattfågellyssning. Hornborgasjön.
Kl. 18:30, samling vid Haralds i Jung för samåkning.
Mötesplats trädgård. Åsa Bengtsson, Naum och Maud och Anders
Norrlander öppnar upp sina trädgårdar. Kl. 10.00-17.00.
Blommornas dag. Dagen firas på naturreservatet Ranahult. kl. 10.00.
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Har du en företagsidé? Önskar du bolla en början till en affärsplan eller vet du knappt var du
ska börja?
Vara kommun samarbetar med Nyföretagarcentrum Skaraborg.
Gunilla J Carlsson är rådgivare i Vara och hon bokar gärna in ett
möte med dig som önskar få råd och coachning när det gäller
nyföretagsamhet.

Tveka inte att höra av dig!
gunilla.j.carlsson@nyforetagarcentrum.se
Tel: 0707-122290

Följ oss på Facebook och Instagram
@varakommun
Ryda SK bjuder in till

VARARUSET

Vattnet på jorden går runt i naturens
ständiga kretslopp och används om och
om igen av människor, djur och växter.
Därför måste vi vara rädda om denna
livsavgörande resurs och vårda den för
kommande generationer.

Ett motionslopp för hela familjen

tisdagen den 14 maj 2019 kl 18.00 i Ryda

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga
ämnen i naturen på grund av att många
väljer att tvätta sin bil hemma på gatan,
garageuppfarten eller parkeringsplatsen.
Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat
ner i gatubrunnar och hamnar sedan i
bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi
att du hjälper oss att stoppa.

2

Tvätta din bil i en biltvätt.

Därför är tvättvattnet farligt.

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en
modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt
eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar
renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis
att du väljer en miljömärkt biltvätt.

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja,
tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom
olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa
föroreningar kan vara skadliga för människor,
djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i
dagvattensystemet leds det i de ﬂesta fall direkt
ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i
kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken
är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen
som ﬁ nns i tvättvattnet. De kan till och med
skada reningsprocessen.

Använd miljömärkta produkter.
En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag ﬁ nns det miljömärkta produkter för både
biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva
som de gamla produkterna.

Läs mer om miljö, biltvätt och miljömärkning:
Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se
Svanen, www.svanen.se
EU- blomman, www.blomman.nu

Producerat av Miljösamverkan Västra Götaland och Profil, mars 2012, www.miljosamverkan.se.

Två steg mot en bättre miljö:
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• Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
• Mata inte grisar med matrester.
• Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
• Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.
• Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
• Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
• Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen
på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
• Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.
• Om du hittar ett självdött vildsvin - anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på telefonnummer
018-67 40 00 eller www.sva.se.
Mer information hittar du på www.jordbruksverket.se.
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Så här håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur
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Starta
företag?
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De senaste åren har sjukdomen spridit
sig i Europa. Den finns nu i Sveriges
närområde, t.ex. hos vildsvin i Estland,
Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.

m

För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev. feltryck ansvaras ej.

rusa | springa | lunka | jogga | promenera | njut av skogen
Huvudbana 5 km samt två barnbanor: 0,7 och 2,5 km.
Del av anmälningsavgiften går till Lions Cancerfond Väst.

Mer upplysningar på rydask.se/vararuset

